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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΓΠ/ΟΙΚ. 92211
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949 υπουρ−

γικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β/10−12−2010) «Όροι, προϋ−
ποθέσεις, Όργανα και Διαδικασία Χορήγησης Αδειών 
Σκοπιμότητας και Αδειών Λειτουργίας για εγκατά−
σταση και λειτουργία Μηχανημάτων Ιοντιζουσών 
και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών» και της τροπο−
ποίησης αυτής (ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ. 40456/24−4−2012, ΦΕΚ 
Β΄ 1336/24−4−2012).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/τ.129/3−8−2010), άρθρο 23.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 181/1974 «Περί προστασίας 
εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ 347/τ.Α΄/1974), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 κοινή υπουργική από−
φαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ 
216/τ.Β΄/ 2001).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/ 2005) και του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 
197/τ.Α/2003).

5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ76/τ.Α΄/10.3.2000).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/ 
1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).

7. Το Π.Δ. 470/1983 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Νομάρχες» (ΦΕΚ 
179/τ.Β΄/08.12.1983).

8. Τις διατάξεις των Ν. 3844/10 και Ν. 3919/11 σε εναρ−
μόνιση προς την οδηγία 2006/123.

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10−12−2010 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1918/ Β/2010) «Όροι και προϋποθέ−
σεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπι−
μότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και 
λειτουργία μηχανημάτων».

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ. 40456/24−4−2012, ΦΕΚ 
Β΄ 1336/24−4−2012 υπουργική απόφαση με θέμα «Όροι 
και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης 
αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκα−
τάσταση και λειτουργία μηχανημάτων».

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1918/Β΄/10.12.2010) «Όροι, προϋ−
ποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών 
σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση 
και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντι−
ζουσών ακτινοβολιών» ως ακολούθως:

Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 7 και το 
άρθρο 9 συνολικά.

2) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ. 40456/ 
24−4−2012, ΦΕΚ Β΄ 1336/24−4−2012 υπουργική απόφαση 
με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία 
χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας 
για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζου−
σών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» ως ακολούθως:

Καταργείται το άρθρο 9 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		2013-10-04T20:32:18+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




